
  

KLUBBLAD NR 4 
september 2008                        

GOLF CLUB SUEDOIS 
COTE D'AZUR 

Det gäller att anmäla sig snabbt då deltagar-
antalet är begränsat. Mer härom på annan 
plats i bladet. 
Avslutningsvis vill jag informera om att jag 
tyvärr p.g.a. familjeskäl under hösten inte 
kommer att kunna vara så mycket i Frankri-
ke utan kommer att få arbeta på distans. Jag 
kommer dock att vara nåbar på mail. För 
den händelse någon inte lyckas få kontakt 
med mig får jag hänvisa till vår vice ordfö-
rande Lennart Lindeberg. 
 
KEEP SWINGING 
 
TOM 
ordförande 

 
TOMS  SPALT 
 
Sommaren är över och de fles-
ta är åter på plats i Frankrike. 
För den som tillbringade som-
maren i Sverige är det skönt att 
slippa kämpa mot regn och 
kraftiga vindar även om det är 
ovanligt svalt på Rivieran för 

att vara i september. 
Tävlingssäsongen är nu i full gång. Danske 
Bank har som vanligt generöst sponsrat den 
första stora tävlingen. Tävlingsledningen har 
tagit fram ett mycket ambitiöst program, som 
omfattar c:a 28 tävlingar under hösten. Den 
som vill anmäla sig till en viss eller vissa täv-
lingar gör dock klokt i att kontrollera tävlings-
dagarna på hemsidan då det i något fall kan bli 
en förändring. 
Klubbens matrikel blev detta år kraftigt förse-
nad bl.a. beroende på misstag från tryckeriets 
sida. Styrelsen är heller inte nöjd med matri-
kelns utformning som sådan varför allt talar 
för att vi byter tryckeri till nästa år. 
Styrelsen har på möte den 23 september beslu-
tat om några projekt. Då styrelsen är angelägen 
om att få reda på medlemmarnas uppfattningar 
om och synpunkter på klubbens olika verk-
samheter kommer styrelsen under innevarande 
år att gå ut med en enkät med begäran om svar 
på vissa frågor. Jag hoppas att så många som 
möjligt hör av sig. Vidare skall styrelsen i en-
lighet med beslut på vårens ordinarie med-
lemsmöte även under innevarande år komma 
med förslag på hur klubbens överlikviditet 
skall hanteras. 
Klubbmästeriet kommer som planerat att ar-
rangera två golfresor utanför Frankrike. Den 
första går till Italien den 13-14 oktober och 
den andra till Marocko den 6-11 november. 
Inte minst resan till Marocko ser intressant ut. 

 
Klubbladet gratulerar 2008 års klubbmäs-
tare i mixed fouresame för makar och till-
lika vinnare av Reséns vandringspris 
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Pristagarna i lagtävlingen. Ovan första-
pristagarna Bo Sörensen, Ann-Louise 
Glenmark, Marianne Dahlquist och 
Sten Malmström kring tävlingsledaren 
Hans Sjöqvist. 

SE-bankens manstarka lag: Magnus Karle, Dennis Nygren (Lux), Olle Hamre (Geneve), Lasse Friberg 
(Lux), Patrick Bergman (Lux), Birte Ancker (Lux), Anita Ahlström och Madeleine Lehman (Nice). 

Dagens pristagare i A-kassen: Ulla 
Sjöqvist, Solbritt Febvre, Göran 
Befrits och Marianne Dahlqvist 
flankerade av Marianne Lehmann 
och Hans Sjöqvist. Till höger prista-
garna i C-klassen. 

SEB Private BankingSEB Private BankingSEB Private Banking      
Den 14 maj 2008 på ValbonneDen 14 maj 2008 på ValbonneDen 14 maj 2008 på Valbonne   

   
Lagtävling är något speciellt tycker jag. Man koncentrar sig mer, det blir sammanhållning i bollen och det blir positiv golf. Denna 
tävlingsform vill vi ha mer utav. Att vi sedan kan börja på hål 1 och på hål 10 är toppen. Visserligen hade jag själv inte observerat 
detta utan jag stod vid hål 1 och undrade var mina lagkamrater var….. Vi hade en superbra lagsammansättning med Ann-Louise 
Glenmark, Bosse Sörensen och Sten Malmström. Det gick lite trögt i början men efter några hål började spelet att lossna och vi 
började kämpa. Ann-Louise hade bestämt sig för att inte använda drivern denna dag men när hon kom till 5 hålet tyckte hon ändå 
att kanske det vore värt ett försök. Jag avrådde bestämt att pröva drivern just på detta hålet. Vad hände? Jo bollen flög iväg 10 me-
ter!!!!!. Sedan var det bara att slå sig fram mot floden. Alltså 2 slag och hon hade inte ens kommit över floden. Men hon gav sig 
inte utan riktade in ett slag till och sedan chip o putt vilket resulterade i ett par.  
Man skall ha tur för att prestera ett bra resultat och vi hade tur denna dag. Tur med lottningen, tur med att vi fick börja på hål nr. 10, 
tur med att vi kompletterade varandras resultat, vi hade många 6 poängare. Inga pliktslag för någon av oss. Det var flera spelare 
som kom in med bra individuella resultat och jag tror att lagspelsformen bidrar till det. 
Ulla Sjökvist var den som gjorde dagens bästa resultat. Hon spelade på bortabana och som vanligt hjälpte hon Hans med att hålla i 
arrangemanget, inte lätt att samtidigt koncentrera sig på  golfspelet. Men Ulla fick ihop 37 p.! 
Jag saknade Åke och Bodil som spelare denna dag eftersom de under alla tidigare år inte har kunnat spela beroende på att de hade 
fullt upp med arrangemanget. Hoppas att ni spelar nästa år. Tack SEB Private Banking för säsongens traditionella avslutningsgolf, 
en god lunch och fina priser. Vi hoppas alla att vi ses nästa år igen. 
Marianne Dahlquist 
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Den 17 september 2008 på Saint DonatDen 17 september 2008 på Saint DonatDen 17 september 2008 på Saint Donat   

Danske Bank Internatio-
nals Vandringspris 
Inteckningar 
2000  Ann-Louise Glenmark 
2001  Agneta Antonsson 
2002  Björn Tore Larsen 
3003  Per Ström 
2004  Göran Selander  
2005  Per Holmvik 
2006  Eva Ström 
2007  Renée Björkman 
2008  Marianne Ahnmé 

Ovan alla dagens pristagare. Lagtävlingen vanns av  Henrik Linde (Danske Bank), 
Ulla Sjöqvist, Bosse Sörensen  och Anne Zilstorff.. Pristagarna i herrarnas A-klass: 
Pelle Ström, Fredrik Engström och Niels Holst Laursen (tillika tävlingsledare) 
flankerar dagens värd Anneth Nilsson. Pristagarna i damernas B-klass: Margareta 
Sellö, Gerd Klint Hansson och Wivi Mikkelsen. 

För tionde året i rad hade Klubben 
glädjen att inleda sitt golfår med en 
tävling generöst sponsrad av Danske 
Bank International. Tävlingen spela-
des traditionsenligt på Saint Donat 
både som lagtävling och individuell 
poängbogey. Dessutom tävlade både 
damer och herrar om närmast hål på 
hål 10 och längsta drive på hål 18. 
Vandringspriset, i form av en vand-
rande champagnekylare samt en 
mindre kopia som vinnaren får be-
hålla, vanns av Marianne Ahnmé på 
37 poäng. /MvK 
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Under hösten ordnas 7 tävlingar, alla på freda-
gar (se tävlingsprogrammet på sista sidan). 
Tävlingarna är öppna för alla damer med offi-
ciellt hcp (max 36). Anmälan sker på Klubbens 
hemsida senast tisdag före tävlingen kl 17. 
Startlistan finns på hemsidan f.o.m onsdag kl 
20. Startavgift är 5 Euro. 
 
  NYTT FÖR I ÅR 
  
Vid varje tävling utgår BRUTTOPRIS 
 
 birdie   =   3 poäng 
 par       =   2 poäng 
 bogey  =    1 poäng 
 
 
TÄVLING ÖVER SÄSONGEN 2008-2009 
Poängjakten: Poäng utdelas vid varje damtäv-
ling med: 
 
 10 poäng för vinnare 
   8 poäng för tvåan 
   6 poäng för trean 
   4 poäng till alla som deltagit 
 
Det lönar sig att vara med flitigt och vinna pris 
vid  säsongfinalen. 

TÄVLINGSRESULTAT 
12 september  på Valbonne. 17 deltog  
  Klass A-B 
1:a  Cajsa Tillo  38p 
2:a  Lisa Nyström  33p 
3:a  Ulla Serlow  30p 
4:a  Nina Adlercreutz 29p 
5:a  Ingrid Moberg  28p 
  Klass C 
1:a  Barbro Lerud  39p 
2:a  Katarina Berg Lindau 37p 
3:a  Christina Malmström 36p 

Klubbens tävlingsledare för damgolfen är: 
 
Lisa Nyström 
Tel: 04 93 20 93 40 
Mobil: 06 79 91 09 37 
info@franskbostad.com 
 
Eva Bergh 
Tel: 04 93 33 84 
Mobil: 06 78 11 48 05 
evabergh12@orange.fr 

Startskottet för damgolfen gick den 12 september på Valbonne. Infarten var avstängd denna fredag, 
men de 17 damerna lyckades ta sig in och komma till start i tid. Tillsammans fick vi tillbringa en 
mycket het och varm sensommardag, Medelhavssommarens sista dag. ”Svetten” rann och vi var alla 
nöjda då vi nådde baren och fick sjunka ner med var sitt glas iskallt rosévin i handen. Innan prisut-
delningen tittade vi på höstens program och de nyheter Eva och jag infört för året. Förhoppningsvis 
blir allt fler damer sporrade till att vara med.  Lisa Nyström 

Adressen till Klubbens hemsida är: 
http://www.svenskagolfklubben.se 
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Datum Verksamhet   
 
9 Okt -08 Trouble shots – Problem slag 
 
 Kurstid: Grupp 1  09.30-11.00  
               Grupp 2  11.30-13.00 
                         Grupp 3  13.00-14.30 
               Grupp 4  14.30-16,00 
 
 
16 Okt-08 Närspel; Putting + Chipping  
 
 Kurstid: Grupp 1  09.30-11.00 
               Grupp 2  11.30-13.00 
                          Grupp 3  13.00-14.30 
               Grupp 4  14.30-16,00 
 
 
 
30 Okt-08 Närspel; Pitching + Sandbunker  
 
 Kurstid: :Grupp 1  09.30-11.00 
                Grupp 2  11.30-13.00 
                          Grupp 3  13.00-14.30 
                Grupp 4  14.30-16,00 
 

Klubbens utbildningsansvariga är: 
 
Maritha Stolpe-Mårtensson 
Tel: 04 92 97 87 34 
Mobil: 06 83 65 40 70 
Maritha.stig@wanadoo.fr 

Program hösten 2008 på St Philippe 
 
Eftersom det är roligt med glada och positiva golfare så kommer jag att under hösten 08 ha samma 
upplägg på kurserna som under senaste år. Därtill kommer en ny kurs vi kallar ”Trouble shots”,  
mycket nyttigt tror jag.  
 
Anmälan sker direkt till mig, och när kursdatum närmar sig sänder jag e-post till samtliga anmälda. 
Varje kurs upprepas 4 gånger samma dag, och i varje grupp deltar endast 6 personer. Kursavgiften är 
18 Euro 
 
Alla kurser genomförs på Saint Philippe med Thierry Tronquart som kursledare.   



6 

 

    Garlenda 13-14 oktober 2008 
 
Klubben gör även i år en 2-dagarsresa Garlen-
da där vi alltid får ett proffsigt och vänligt be-
mötande.  
 
Dag 1 inleds med första start kl. 12.00 från tre 
olika hål. Efter avslutad golfrunda intar vi 
gemensam middag på Hotel Heremitage, där de 
flesta kommer att inkvarteras. Dag 2 går starten 
kl. 10 och efter avslutad tävling blir det prisut-
delning i Klubbhuset. Tävlingsledare är Hans 
Sjöqvist. 
 
Priset för resan som sker med egen bil är 200 
Euro. Däri ingår övernattning i dubbelrum in-
klusive buffetfrukost, middag samt 2 greenfees. 
Anmälan till tävlingen sker på hemsidan. Be-
talning för resan sker per fransk check utskri-
ven på Golf Club Suédois som skickas till Sten 
Malmström senast 30 september. Stens adress 
är: 49 chem du Plan, 06370 MOUANS SAR-
TOUX. Eventuella önskemål angående mat 
eller boende skall meddelas reseledaren Yvon-
ne Wränghede per e-post: 
stefan.wranghede@frijo.se 
 
Alla är hjärtligt välkomna  - det är åter "först 
till kvarn" som gäller. 
 
Hälsningar Klubbmästeriet 

 
             6-11 november 2008 
 
Den 6-11 november ordnar Klubben en 
resa till Marrakech i Marocko. Resan 
sker i Club Meds regi med direktflyg  
Nice - Marrakech med Royal Air Maroc. 
 
Vi spelar golf i 3 dagar på olika, alla 
magnifika banor. Torbjörn Skiöld funge-
rar som resans tävlingsledare. 
 
En dag ägnas åt naturupplevelser. Vi 
åker med buss över Atlasbergen vid 
Tichka-passet, Marockos högsta punkt är 
2260 meter. Vi besöker Ksar, en ”village 
fortifié” som är klassat som världsarv av 
UNESCO. 
 
Resan kostar 1250 Euro/person. Allt in-
går i priset. Alla 24 platser på resan blev 
fulltecknade på två dagar. De som är an-
mälda skall skicka fransk check utskri-
ven på Golf Club Suédois till Sten 
Malmström senast den 4 oktober. Stens 
adress är: 49 chem du Plan, 06370 
MOUANS SARTOUX. Reseledare är 
Cajsa Tillo tel 04 93 46 85 30 
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SEB Private Banking Valbonne 14 maj 61 del-
tagare 
 
Klass A 
1:a  Marianne Phalén-Dahlquist 37 p 
2:a  Ulla Sjöqvist   37 p 
3:a  Solbritt Febvre   35 p 
4:a  Göran Befrits   35 p  
 
Klass B  
1:a  Bi Gullström   35 p 
2:a  Mary von Knorring  35 p 
3:a  Britt-Marie Frick  33 p 
4:a  Jonas Roth   33 p 
Klass C 
1:a  Mats Linde   38 p 
2:a  Marie-Louise Holmberg 35 p 
3:a  Sten Malmström   35 p 
4:a  Katarina Berg-Lindau  34 p 

Premiärtävlingen, Saint Donat 17 september    
 88 deltagare 
 
Klass A damer 
1:a  Eva Ström   32 p 
2:a  Elisabeth Nyström  31 p 
3:a  Ulla Sjöqvist   30 p 
Klass B damer 
1:a  Gerd Klint Hansson  34 p 
2:a  Margareta Sello   32 p 
3:a  Lena Blom Sörensen  31 p 
Klass C damer 
1:a  Marianne Ahnmé  37 p 
2:a  Agneta Antonson  32 p 
3:a  Christina Malmström  26 p 
Klass A herrar 
1:a  Fredrik Engström  32 p 
2:a  Per Ström   31 p 
3:a  Niels Holst Laursen  31 p 
Klass B herrar 
1:a  Jonas Roth   32 p 
2:a  Bo Sörensen   31 p 
3:a  Stefan Wränghede  30 p 
Klass C herrar 
1:a  Per Rignes   29 p 
2:a  Ulf Sjöström   29 p 
3:a  Axel Lilje 
Vinnare av Danske Banks vandringspris 
Marianne Ahnmé   37 p 
 

Allmänna tävlingar 

KM makar 24 september Grand Bastide 20 
deltagare 
 
1:a   Nyström / Nyström  88 slag 
2:a   Ameln / Ameln   89 slag 
3:a   Resén / ´Resén   92 slag 
4:a   Laursen  /  Zilstorff  94 slag 
 
Vinnare av Reséns vandringspris 
Lisa och Per Julius Nyström 

Mixed par 24 september Grand Bastide 
48 deltagare 
 
1:a   Sörensen / Blom Sörensen 38 p 
2:a   Palm / Nilars   34 p 
3:a   Gertorp / Tillo   33 p 
4:a   Kihlberg / Kihlberg  32 p 
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Golf i Birmingham - en personlig betraktelse 
 
Med golfbollar i blick och under strikt mental förbe-
redelse körde vi norrut - från Sydfrankrike - vackert 
som alltid, under kanalen, genom böljande gröns-
kande engelska trädgårdslandskap, Kent och Sussex 
till Midlands och Birmingham. GPS:en var förträff-
lig, ända till dess att den skulle göra sitt verkliga 
kraftprov, hitta Marriott och Forest of Arden. Vi 
dirigerades in på en smal villagata betraktade av en 
inte alltför förvånad gentleman i bästa engelska 
trädgårdsutstyrsel. Vi var nummer 10 den dagen 
som via GPS hittat hem till honom. "You know, 
these modern systems are not really up to date". Vi 
snurrade runt i trakterna några varv innan vi så 
småningom anlände till en mycket välskött 
anläggning och spännande bana.  
 

Driving range och en övningsrunda var planerat 
innan den verkliga tävlingen började. Från att ha 
varit med oss blev emellertid vädret mot oss och alla 
bollar med syfte att gå rakt transporterades i kraftig 
sidovind åt höger och bagen kämpade om att hålla 
sig på plats. Stormbyarna kompletterades så små-
ningom med ett horisontellt regn. Golfspel verkade 
omöjligt, men så var det givetvis bara för oss. De 
riktiga utlandssvenska vikingarna tryckte fast sina 
regnhattar, forsade fram genom vind och vatten och 
genomförde elegant 18 hål, eventuellt gånger 2. 
Gratulerar. Detta var alltså pre-golftävlingen. 
Så var det då dags för den riktiga golftävlingen, 
efter ett varmt och hjärtligt välkomnande och hejan-
de på gamla och nya vänner - svenskar från Eng-
land, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Spanien 

och vi 9 från Frankrike, varav ynka 5 från vår golf-
klubb härnere. Utrustade med regn och vindjackor 
och en vilja att segra, eller åtminstone göra vårt 
bästa, attackerade vi våra bollar på Forest of Arden 
och systerbanan Aylesford, välskötta, utmanande. 
Vi introducerades i den nya innebörden i kända 
golftermer som birdie och drop, genom det stora 
fågellivet på banorna, kompletterat med ett antal 
rådjur. Påföljden blev ett stort antal droppings. Det 
var fri drop vid alla droppings. 
 
Sammantaget var det tre härliga golfdagar, av och 
till avbrutna av det väder som alla vet är typiskt för 
England. Jag hade förmånen att under dag 2, då 
vädrets makter var som mest omilda, gå en spän-
nande treboll med damer från England och Spani-
en och som absolut inte lät sig påverkas av yttre 
omständigheter. Med kippande golfskor och regnet 
strilande nerför nacken låtsades vi inte höra av-
blåsningen utan genomförde 18 hål. (får man göra 
så?) Min Cowboyhatt som var avsedd för kvällens 
begivenheter tjänade utmärkt som golfparaply. Vi 
hade väldigt roligt! 
 
Kvällarna var fulla av god mat, en del vin, glada, 
sällskapliga människor, en kväll utklädda till alla 
varianter av cowboys och. Vi dansade line och 
square dance, påhejade av en countryorkester och 
en minst sagt energisk orkesterledare. Grand finale 
både golf och socialt var dag 3 då vi var uppklädda 
till tänderna (black tie), åt gott och dansade något 
mer elegant än dagen innan. En massa priser dela-
des ut till välförtjänta golfare. Bästa land var 
Schweiz. Gratulerar! 
 
Ett stort tack till arrangörer och sponsorer som 
tillsammans med alla glada golfare gjorde detta till 
en härlig upplevelse. Nästa år i april i Sevilla i 
Spanien hoppas jag att det blir betydligt fler fran-
soser  från vår klubb, som hjälper till att försvara 
oss.  
Väl mött i Sevilla! 
Viveka Linde 

Utlandssvenskarnas golf april 2009 
http://www.rsgs.info/ 
 
1912 bildades The Royal Swedish Golfing Society 
och sedan 1962 spelas en turnering varje år. Nästa 
gång spelas tävlingen i Sevilla i Andalusien under 4 
dagar i slutet av april. 
Anmälan sker till Leif Resén: resen@orange.fr 
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En ny säsong har kommit igång med stort in-
tresse för klubbens tävlingar. Anmälningarna 
rasslar in på hemsidan så fort anmälan på nätet 
är möjlig. Under hösten anordnas 29 tävlingar, 
vilket betyder i medeltal 2 tävlingar per vecka 
fram till jul. För att spara lite på tävlingsledar-
nas arbetsbörda kan Du ringa någon bekant för 
att bli anmäld till tävling då Din dator strejkar 
eller Du är på andra sidan jordklotet då anmä-
lan till tävling skall ske. 
 
Under sommaren har en efterlängtad ändring 
gjorts vid anmälan på hemsidan. Nu kan man 
även efter anmälningstidens slut se om man 
anmält sig eller ej. 
 
Under sommaren har vi också fått en ny med-
lemsmatrikel. Trots att vår skattmästare Sten 
Malmström lagt ner massor av arbete på den 
har det insmugit sig några fel. Slopetabellerna 
för varken Grande Bastide eller Valbonne har 
uppdaterats sedan banorna  slopats om. Men 
de riktiga värdena finns inlagda i dataprogram-
met som räknar ut spelhandicap vid tävlingar-
na. De korrekta slopetabellerna kommer också 
att finnas på hemsidan under ”Allmän infor-
mation”. 
 
Till sist en påminnelse om årets matchspel. I 
Klubblad 2/2008, sid 15, finns en utförlig be-
skrivning av hur det hela går till och vilka för-
ändringar bl.a. gällande spelhandicap som har 
gjorts. På allmän begäran har tiden för match-
spelet utökats till att omfatta både höst och vår. 
Kom ihåg att anmäla Dig till matchspelet på 
Din favoritbana under Anmälan/Avanmälan på 
hemsidan före den 12 oktober 2008 klockan 
17.00. 
 
Obs! Obs! Tävlingsprogrammet på hemsidan 
är det mest aktuella och uppdateras fortlöpan-
de. Preliminära program, som tex. det i förra 
Klubbladet kan ha ändrats. Obs!  Obs!! 

Klubbens tävlingsledare är: 
 
Torbjörn Skiöld 
Tel: 04 97 21 10 64, Mobil: 06 83 76 30 41 
knorring_skiold@yahoo.se 
 
 Hans Sjöqvist 
Tel: 04 93 34 61 95, Mobil: 06 84 70 97 88 
hans.sjoqvist@wanadoo.fr 
 
Lennart Serlow 
Tel: 04 93 34 93 28, Mobil: 00 46 708 528 580 
lennart.serlow@wanadoo.fr 
 
Per-Olof Thorstensson 
Tel: 04 93 99 90 05, Mobil: 00 46 709 253 305 
per@pmtconsulting.se 
 
Elisabet Nyström och Eva Bergh leder dam-
tävlingarna. 
Gunnar Calais har hand om matchspelet som 
sträcker sig över hela golfåret. 
 
Niels Holst Laursen 
och andra hoppar in vid 
behov. Tack för det! 

På tävlingen den 14 maj premiärtävlade  
Marie-Louise o Christer Holmberg 
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Datum Benämning Bana Tävl.ledare Spelform Övrigt 

080926 Damgolf 26/9 Saint Donat E Nyström Poängb. Längsta drive, Närmast 
hål 

081001 Onsdagsgolf 1/10 Gde Bastide H Sjöqvist Poängb. 
Shotgun 

Singel– o lagtävling 

081003 Damgolf 3/10 Victoria E Nyström 
E Bergh 

Slaggolf 
Eclectic 

Klubben bjuder på förtä-
ring 

081008 KM herr o dam. 
Dag 1 

Saint Donat H Sjöqvist 
L Serlow 

Slag– och 
nettotävl 

Dexia sponsrar KM o 
bjuder på lunch dag 2 

081009 KM herr o dam 
Dag 2 

Valbonne H Sjöqvist 
L Serlow 

Slag– och 
nettotävl 

Mästare är den med 
bästa bruttoresultatet 

081014 2-dagars utflykt Italien H Sjöqvist  Klubbmästeriets arr. 

081017 Nordic Cup 
Landskamp SE-DK 

Saint Donat H Sjöqvist Match 
Shotgun 

Jyske Bank bjuder på 
lunch o prisbord 

081022 Finlandia Cup Valbonne T Skiöld Poängb. Aaltovasen 

081024 Damgolf 24/10 Gde Bastide E Bergh Poängb.  

081029 Ärtor o Punsch Valbonne T Skiöld 
L Serlow 

Poängb. 
Shotgun 

SEB Geneve o London. 
St Bernhards-o Bulldog 

081105 Onsdagsgolf 5/11 Saint Donat L Serlow 
POT 

Poängb. 
Shotgun 

 

081105 5-dagars utflykt Marocko T Skiöld 3 speldagar Klubbmästeriets arr. 

081107 Damgolf 7/11 Valbonne E Bergh Slaggolf  

081112 Var-golf Saint Endreol T Skiöld 
L Serlow 

Poängb. 
Lagtävling 

Avgift 60E för spel, bil, 
priser och lunch. Klub-
ben sponsrar resten 

081119 Damer vs Herrar Gde Bastide H Sjöqvist Match  

081121 Damgolf 21/11 Saint Donat E Nyström Poängb. Lagtävling 

081126 Onsdagsgolf 26/11 Valbonne PO Thor-
stensson 

Poängb. Start fr tee 1 och 10 

081203 Decembergolf Gde Bastide POT, LS Poängb.  

081205 Damglof 5/12 Gde Bastide E Nyström 
E Berg 

Slaggolf. 
Lagtävling 

 

081210 Nobel Golf Saint Donat, båda 
banorna 

T Skiöld 
H Sjöqvist 

Poängb. 
Shotgun 

Max 40 pers. 
9 hål+lunch+9 korthål 

081217 Jultomten Valbonne T Skiöld Poängb. 
Lagtävling 

 

      


